Újszász Város Önkormányzatának
27/2012. (XII.19.) r e n d e l e t e
Újszász város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról.

Újszász város Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló
1992.évi V. törvénnyel módosított 1990.évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
l.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed Újszász város területére.
/2/ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2013. január l-jétől érvényes hatósági árai:
Megnevezés

Hatósági ár / Ft. /

Vonaljegy
arcképes igazolványhoz kötött egyvonalas havi bérlet
arcképes igazolványhoz kötött összvonalas havi bérlet
arcképes igazolványhoz kötött tanuló és nyugdíjas havi bérlet

170
3350
3600
1400

Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.
2.§.
Pótdíjak
/1/

8.000 Ft pótdíjat köteles fizetni a menetdíjon felül, aki
a) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes, kivéve, ha az
első jegy-ellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a
buszvezetőnek, és a távolság különbözetre a jegyét megváltja,
b) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási
igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
c) érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a
kedvezményt,
d) utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon
igazolni nem tudja,
e) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra
átadja, vagy meghamisítva használja fel, vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,

f) a jegy vizsgálatot megakadályozza, vagy a jegy vizsgálathoz szükséges személyes
adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,
g) az utazási feltételeket megsérti, különösen olyan tárgyat vagy élő állatot visz be az
autóbuszba, amely az utazási feltételek alapján nem szállítható,
h) poggyászával, ruházatával vagy más módon a buszt beszennyezi,
i) a dohányzási tilalmat megszegi és buszban vagy nemdohányzóként megjelölt állomási területen dohányzik.
j) A pótdíj összege 4.000 Ft-ra mérséklődik, ha a helyszínen kifizetik. A pótdíj helyett 1300 Ft utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazáskor rendelkezik
utazási jogosultságot igazoló érvényes utazási igazolvánnyal (jegy, bérlet, kedvezmény jogosultságot igazoló igazolás stb.), de azt az ellenőrzéskor felmutatni
nem tudja, feltéve, ha azt utólag 15 munkanapon belül az ellenőr által megjelölt
helyen és időben bemutatja.
/2/

12.000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki az 1) bekezdésekben meghatározott fizetési
kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
Több feltétel együttes fennállása esetén a pótdíjak összegződnek.
3. §.

/1/

A helyi autóbusz-közlekedés utazási feltételeit és a díjszabási tájékoztatót a Jászkun
Volán Zrt. a helyi menetrendi kiadványban meghirdeti.

/2/

Ez a rendelet 2013. január l-jétől lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 21/2011.(XII.21.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Újszász, 2012. december 11.
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